
hmijn wijk

Column
‘Een feestweek voor heel Zwolle-Zuid. 
Meer sport- en recreatieplekken in 
onze parken en een centrale plek 
voor alle duurzaamheidsvragen; 
zomaar een greep uit de ideeën die 
op dit moment spelen in onze wijken. 
Ze kwamen naar voren tijdens een 
bijeenkomst in januari van wijkwerkers 
en wijkbewoners over het Buurt-voor-
Buurt Onderzoek. 

Die vragenlijst van de gemeente wordt 
elke twee jaar ingevuld door heel veel 
Zwollenaren en gaat over hoe mensen 
hun eigen buurt ervaren. Wat er goed 
gaat en wat er beter kan. Wijkwerkers 
van bijvoorbeeld welzijnsorganisatie 
Travers, ouderenorganisatie WijZ en 
de politie gebruiken het onderzoek 
om samen met bewoners acties te 
bedenken die Zwolle-Zuid een (nog) 
fijner stadsdeel maken. Die acties 
bedenken we de komende maanden en 
u kunt – natuurlijk – meedoen. 
Hou bijvoorbeeld de Facebookpagina 
Het Verhaal van Zwolle-Zuid daarvoor 
in de gaten of deze pagina in de 
wijkkrant.

Ik ben niet verbaasd over de 
vele mooie, goede en soms ook 
noodzakelijke plannen die worden 
bedacht door en voor onze wijken. 
Maar het raakt me wel elke keer weer 
als mensen bij elkaar komen om te 
bespreken en te bedenken hoe ze 
wat voor de buurt kunnen betekenen. 
Zéker na de coronaperiode, die ook 
in Zwolle-Zuid verre van fijn was. Dat 
zien we ook terug in het Buurt-voor-
Buurt Onderzoek. Vaak waardeer je 
iets pas als het er niet meer is. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat veel 
wijkbewoners het samen optrekken en 
de gezamenlijke activiteiten in de buurt 
écht gemist hebben. 
Laten we daarom met z’n allen 
de komende periode collectief de 
schouders er weer onder zetten. In 
Zwolle-Zuid hebben we veel dingen al 
goed voor elkaar, laten we zorgen dat 
we het ook goed met elkaar houden.’

Serge Westerdiep, 
stadsdeelmanager Zwolle-Zuid
www.zwolle.nl/BvB2022

Op Burendag 2022 gingen de planten 
en bloembollen er in. Op Nldoet van 10 
en 11 maart 2023 hopen de bewoners 
dat de 300 bloembollen in bloei staan. 
Ze gaan in ieder geval onkruid wieden. 
Bewoner Annemarie Smeding nam het 
initiatief. Buren, Rova en wijkregisseur 
Monique Wiegers hielpen een handje 
met de inrichting van de groenstrook.

Annemarie: ‘De groenstrook in onze 
straat vond ik zo troosteloos. Ik liep 
al lang met het idee om daar iets 
moois van te maken. Tijdens een 
straatbarbecue legde ik het voor aan de 
buren. Zij vonden het een goed plan.’

Annemarie nam contact op met 
Monique Wiegers, wijkregisseur van 
de gemeente. ‘Deze groenstrook 
is gemeentegrond en was wel toe 
aan een opknapbeurt. Maar als de 
gemeente het opnieuw inricht, kiezen 
we voor onderhoudsarme planten. Wij 
juichen het toe als bewoners dit willen 
oppakken. De bewoners adopteren de 
grond, richten die zelf in en doen ook 
zelf het onderhoud.’

De bewoners kozen voor bloembollen 
en planten die bijen, vlinders en andere 
insecten trekken en een fruitboom. 
Annemarie: ‘Het contact met Monique 
was vlak voor Burendag. We hadden het 
niet verwacht, maar waren blij verrast 

toen ROVA de oude grond en beplanting 
er op tijd uithaalde en het vak vulde met 
plantgrond. Zo konden we op Burendag 
aan de slag. Het was slecht weer, maar 
iedereen die kon heeft meegeholpen.’

Monique regelde ook geld voor de 
aanschaf van planten. ‘We hebben 
een aantal geldpotjes zoals Premie 
Op Actie. Daarmee kun je al een ruim 
assortiment van planten aanschaffen. 
Deze bewoners hebben zelfs 300 
bloembollen geplant. En als dat bedrag 
niet genoeg is zijn er ook andere 
subsidiemogelijkheden zoals Elke 
druppel telt voor de aanschaf van een 

regenton, gratis plantenpakketten van 
Groene Loper, Oranjefonds voor groene 
activiteiten op Nldoet.’

Op Nldoet gaan de handen uit de 
mouwen om het onkruid te wieden, 
maar ook om weer gezellig bij elkaar 
te zijn. Monique: ‘Je kunt op Nldoet je 
plannen voor de buurt uitvoeren. Maar 
je kunt ook een gezellige ontmoeting 
regelen om de ideeën met je buren 
te bespreken. En plaats dan net als 
Annemarie jullie idee op MijnWijk. Zo 
krijg je vanzelf contact met mij of met 
een van de andere wijkregisseurs.’
www.zwolle.nl/mijnwijk

Scheppinckmate doet het groen

‘Samen met mijn collega wijkregis-
seur John de Vries zet ik me in voor 
meer buitengeluk in Zwolle-Zuid. Dat 
doen wij vooral door bewonersinitia-
tieven te ondersteunen zoals die in de 
Scheppinckmate. U kunt contact met 
mij opnemen met een wens of een 
leuk idee voor de wijk of buurt. Dan 
help ik u om die ideeën samen verder 
uit te werken. Wilt u een buurtinitiatief 
beginnen? Plaats die dan op MijnWijk.’
Monique Wiegers, wijkregisseur

Wijkcentrum de Pol | Gelijkheid 1 
kamer 13 | telefoon (038) 498 21 51
wijkservicepuntzuid@zwolle.nl
www.zwolle.nl/zwolle-zuid
www.zwolle.nl/mijnwijk
Facebook @hetverhaalvanzwollezuid 
Twitter @wijkservicepuntzuid

Elke druppel telt
Al het regenwater dat op het dak terecht 
komt, gaat via de regenpijp het riool in. 
Dat is zonde want je kunt dat regen-
water goed gebruiken voor je tuin. 
En het is ook nog eens gratis.
De gemeente Zwolle geeft subsidie 
voor de aanschaf van een regenton en 

infiltratiekrat of voor het maken van een 
wadi (greppel die regenwater opvangt). 
Voor elke liter dat de ton, krat of wadi 
kan opvangen krijg je 25 cent.

Vraag het aan op
www.zwolle.nl/elkedruppeltelt

Meldingen openbare ruimte
Is er iets kapot in de buurt, ligt er afval, is er een onveilige situatie of heeft 
u overlast? Meld dit op www.zwolle.nl/melding. Je kunt ook met het 
KlantContactCentrum van de gemeente bellen. Het telefoonnummer is: 14038.
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